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EN ANNAN SIDA AV HISTORIEN 

Om serien 
Vem skriver vår historia? Kan vår historia berättas på flera sätt? Beroende på till exempel nationalitet, kön 
eller källor kan samma händelse beskrivas utifrån olika perspektiv. En arkeologisk utgrävning, ny 
forskning eller en annan tidsanda kan också göra att historieskrivningen revideras.  
I En annan sida av historien belyser Emma Molin och Özz Nujen flera perspektiv av vår historia. Varje 
avsnitt utgår ifrån en historisk epok och vi får både en  en snabbkurs i epoken samt får veta mer om en 
mindre känd del av den. Serien ger kunskaper om händelser, samhällsomvandlingar, aktörer och 
förändringsprocesser under olika tidsperioder. Eleverna får syn på hur historieskrivningen fokuserat på 
vissa perspektiv och valt bort andra. Tidslinjerna i serien hjälper eleverna att få en kronologisk överblick.  
 
Det finns åtta fristående avsnitt på 14:30 min.  

1. Högkulturer 
2. Europeisk kolonisation 
3. Vetenskap och religion 
4. Industrialiseringen 

5. Första världskriget 
6. Andra världskriget 
7. Demokrati och välfärd 
8. Kalla kriget

 
Avsnitten finns dessutom i kortversioner som fokuserar på fakta om respektive epok – Snabbkoll på 
historien.  

Målgrupp och syfte 
Syftet är att eleverna ska få insikt om vems historia som skrivits och att inspirera till samtal och reflektion 
kring nya perspektiv på historieskrivningen. Samtidigt sak eleverna få en överblick över de stora dragen i 
respektive tidsperiod.  
Serien är tänkt som inspiration, uppstart eller fördjupning av ett historiearbete för grundskolans årskurs 
7–9, men kan även fungera för årskurs 4–6 och gymnasieskolans första kurser i historia. Programmen är 
förstås främst tänkta att användas i historia, men kan med fördel även ingå i andra ämnen, såsom 
samhällskunskap och svenska. 

Om lärarhandledningen 
Den här lärarhandledningen innehåller tips på hur du som lärare kan arbeta med serien. Här finns både 
förslag på hur du kan arbeta med seriens idé och upplägg som helhet, tematiska fördjupningar och 
uppgifter till varje avsnitt.  

➢ Till varje avsnitt i serien finns ordlistor, frågor och arbetsuppgifter, se sid 8–23.  
➢ Längst bak i handledningen finns det kopieringsunderlag – en tidsaxel och en världskarta. 

Koppling till Lgr22  
Denna lärarhandledning kopplar till Lgr22, men passar även till Lgr11.  Se mer på sid. 24 
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SÅHÄR KAN NI ARBETA MED SERIEN I SKOLAN 

Vems historia berättas – och varför?  
I historieskrivningen har olika gruppers historia glömts bort eller mörkats. Emancipatorisk historiesyn vill 
berätta historien ur de gruppers perspektiv som tidigare sällan blivit sedda eller hörda. Den här serien vill 
hjälpa eleverna att få syn på dessa glömda eller bortträngda grupper, för att på så sätt få större förståelse för 
hur historieskrivning kan påverka hur vi förstår historien – och i förlängningen vår samtid.   
Därför kan det vara bra om eleverna för varje avsnitt får fundera över och diskutera frågor som:  

➢ Varför är det viktigt att få fler perspektiv på vår historieskrivning?  
➢ Vilka röster och intressen kommer till tals? Reflektera över om det finns några tysta och 

frånvarande röster som skulle kunna förändra förståelsen av historien om de blev hörda.  
➢ Hur vet vi det här? Vilka historiska källor finns det och hur kan vi bedöma dem?  

Arbetssätt och redovisningsformer  
Hur du som lärare väljer att arbeta med avsnitten kan förstås variera beroende på vilket syfte du har med 
undervisningen. 
Ni kan se avsnitten tillsammans i klassen eller låta eleverna titta själva, antingen hemma eller under 
lektionstid. Sedan kan eleverna arbeta med frågorna och uppgifterna på olika sätt. Du som lärare väljer 
förstås vilka av uppgifterna som passar bäst att arbeta med i just din grupp.  
Faktafrågorna kan eleverna arbeta med enskilt för att repetera innehållet i programmet, men det kan ge 
mer om eleverna får svara på dem och prata om dem i par. Diskussionsfrågorna och 
fördjupningsuppgifterna passar bäst att göra i par eller mindre grupper för att sedan sammanfatta 
tillsammans i helklass. Klassen kan också delas upp i grupper för att titta på ett avsnitt var och sedan göra 
uppgifterna till avsnittet och redovisa för resten av klassen. 
Eleverna kan redovisa på många olika sätt, både muntligt och skriftligt – diskussioner, par- eller 
grupparbeten, ppt-presentationer, planscher, spela in poddar, skriva noveller etc. Vissa uppgifter passar 
även i ämnesövergripande arbete. Till exempel med samhällskunskap för att göra jämförelser med nutid 
och med svenska i form av intervjuer, personporträtt, artiklar och debattinlägg.  

Förkunskaper 
Förkunskaperna kan variera mycket inom en elevgrupp, både de ämnesmässiga kunskaperna och 
språkkunskaperna. Fundera därför gärna över om du behöver gå igenom ord- och begreppslistan som 
finns till varje avsnittet i förväg eller på annat sätt ge eleverna förkunskaper kring vad de ska få lära sig om i 
det utvalda avsnittet. Delarna i avsnitten som handlar om periodens viktigaste händelser kan gå ganska 
snabbt och det kan vara värt att låta eleverna se dessa bitar flera gånger. De finns som egna kortprogram – 
Snabbkoll på historien.  
En idé kan vara att låta eleverna brainstorma kring vad de känner till om temat sedan tidigare.  Gör gärna 
en gemensam tankekarta som ni kan fortsätta att fylla i efter att ni sett programmet.  
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Tidslinjer och kartor 
För att eleverna ska få en överblick över tidsperioderna är tidslinjer och kartor goda hjälpmedel. Låt till 
exempel eleverna pricka ut på tidslinjen när i historien avsnittet tar sin början och när det slutar, samt var 
på kartan det historiska skeendet utspelar sig. Detta kan i sig, efter ett antal avsnitt, leda till diskussioner 
och lektioner med frågeställningar som:  

• Hur såg världen ut vid den givna tidpunkten?  
• Kan vi se ett mönster i det vi har hört?  
• Kan vi utröna vad som kan leda historien framåt utifrån vad vi ser på tidslinjer och kartor?  

Som slutuppgift kan eleverna göra en egen tidslinje över den historia de har bekantat sig med under 
programserien.  
 
På samma sätt kan en kartuppgift fungera som en större uppgift när eleverna har sett hela serien. 
Uppmana eleverna att fundera över vems historia vi berättar och koppla gärna detta till historieskrivning. 
På en världskarta kan eleverna fylla i de områden, länder och riken som nämns i programserien. De kan 
sedan arbeta med frågeställningar som: 

• Vilka områden blir markerade? 
• Blir några av dem markerade flera gånger? Varför är det så, tror du?   
• Hur ser det ut på den här platsen idag? 
• Vilka områden förblir tomma? Vad betyder det? 

Komplettera med Snabbkoll på historien 
Om du vill att eleverna ska repetera den historiska perioden kan ni titta på avsnitten i Snabbkoll på 
historien, för att sedan låta eleverna arbeta med tidslinjer och kartor för varje avsnitt för att bena ut 
händelser, orsaker och konsekvenser. De kan sedan diskutera frågeställningarna ovan (Tidslinjer och 
kartor) eller frågorna och uppgifterna till varje avsnitt. 
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Arbeta med serien utifrån olika teman  
Det kan vara en bra idé att låta eleverna arbeta i grupper med några program utifrån ett visst tema. Här 
finns några förslag på teman.  

Ung idag och igår  

Titta på avsnitten Industrialiseringen och Kalla kriget och jämför hur det var att vara barn eller ung på 
1800-talet och under kalla kriget.  

o Fundera på hur livet kunde skilja sig både beroende på var i världen man bodde och vilken 
samhällsklass man tillhörde under dessa epoker.  

o Låt två personer från olika tider mötas. Skildra deras möte, förslagsvis genom att spela in en 
påhittad dialog mellan dem. Vad skulle de ha svårt att förstå om varandras liv? Vad skulle vara 
likt?  

o Läs igenom Barnkonventionen. Om den hade funnits när dessa personer levde, vilka artiklar 
skulle inte ha följts? 

o Hur har utvecklingen av olika ungdomskulturer sett ut i olika delar av världen, till exempel i 
Asien, Afrika och Sydamerika? Ta reda på mer.  

Jämställdhet  
Titta på avsnitten Högkulturer, Industrialism, Demokrati och välfärd samt Första världskriget.  

o Hur stor del av den historia som undervisas om i Sverige berör kvinnor, tror ni? Varför är det så?  
o Vilka kvinnors historia berättas? Vad kan det bero på? 
o Försök hitta exempel på kvinnor som borde komma med i historieböckerna. Berätta deras 

historia, kanske genom en påhittad poddintervju eller en artikel.  

Krig och konflikter 

Titta på avsnitten Första världskriget, Andra världskriget och Kalla kriget.  
o Under 1900-talet har det skett många krig och konflikter. Gör en tidslinje över de största 

konflikterna under 1900-talet. Berätta vilka som stred, var i världen konflikten var, hur länge den 
höll på och hur många som dog.  

o Vad handlade konflikterna om? Fundera över om ni kan se likheter mellan olika konflikters 
orsaker eller om vissa konflikter hänger ihop med varandra. Finns det konflikter idag som har sitt 
ursprung i tidigare konflikter?  

Orättvisor i historien 

Titta på programmen Högkulturer, Europeisk kolonisation, Industrialiseringen och Demokrati och 
välfärd.  

o Reflektera över vilka orättvisor personerna i de olika tidsepokerna har utsatts för. Var i världen 
förekommer orättvisorna och när i historien skedde de? 

o Förekommer liknande orättvisor idag? Vem är i så fall förövaren/förövarna och vem eller vilka är 
offret/offren? 

o Diskutera i helklass vad FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna innebär. När skrevs den? 
Varför då? Vilken effekt har den haft? 

. 
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FRÅGOR OCH UPPGIFTER TILL SERIENS AVSNITT 
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Avsnitt 1 - Högkulturer 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

När vi pratar om det forntida Egypten är det främst faraoner, mumier och pyramider som brukar ta plats. 
Men i det här avsnittet får vi ta del av hur vanliga människor hade det under den här tiden och tittar 
närmare på en av Egyptens mest väldokumenterade byar, Deir el-Medina. Hur levde, arbetade och tänkte 
de människor som bodde där? Vi får också veta mer om högkulturer – var och hur de växte fram.  

Viktiga ord och begrepp 

högkultur, flodkultur, farao, sfinx, sarkofag, mumie, ostraka, hieroglyf, överproduktion av mat, 
klimatförändring 

Vad minns du från programmet? 
1) Vad krävs av en civilisation för att räknas som en högkultur? Ge exempel. 
2) Varför uppstod högkulturer och varför just vid floder? Förklara och ge exempel. 
3) I programmet får du veta att en klimatförändring gjorde att många tvingades flytta och bosätta sig 

nära Nilen. Det var förstås inte samma klimatförändring som vi pratar om idag, utan en helt annan. 
Vad får du reda på om hur ett förändrat klimat ledde till utvecklingen av det forntida Egypten?  

4) I programmet får du veta att överproduktion av mat kunde leda till ett utvecklat samhälle. Men hur 
hänger det ihop? Förklara! Ta hjälp av fler källor, till exempel din lärobok, om du behöver.  

5) Under vilken period varade den forntida egyptiska högkulturen? 
6) Beskriv det dagliga livet för människorna som bodde i Deir el-Medina i det forntida Egypten. Hur såg 

det ut där? Hur bodde de? Vad hade de för saker och kläder? Vad jobbade de med? Hur roade de sig? 
7) Vad hade människorna i Deir el-Medina för drömmar och vad oroade de sig för? Hur kan vi veta det? 
8) Högkulturerna vid de stora floderna i världen gick så småningom under och försvann. Vilka var 

orsakerna till att det forntida Egypten försvann? 
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Diskutera tillsammans 

• Det finns många olika typer av texter bevarade, men inte så många som beskriver vanliga 
människors liv. Varför är det så? Vilka olika typer av texter finns det bevarade? Vem skrev dem?  
 

• En kvinna som levde i Deir el-Medina och en kvinna som tillhörde faraos familj skulle aldrig ha 
mötts, än mindre ha pratat med varandra. Men om vi ändå tänker oss ett påhittat möte mellan 
dessa personer, vad skulle de prata om? Hur skiljer sig deras liv åt? Finns det saker där de skulle 
tycka och tänka likadant och saker de skulle tyckt helt olika om? Fantisera och fundera.  

Arbeta vidare 
A. Förklara människans utveckling från jägare till stadsbor genom att beskriva orsaker till och 

konsekvenser av förändringarna i människors liv. 
Ledtrådar: jägare/samlare – jordbrukare/bonde – fasta boplatser/byar – städer 
 

B. En viktig orsak till att vi vet så mycket om det forntida Egypten är att de skrev ner så mycket och 
att vi kan läsa det. Fornegypternas skriftspråk heter hieroglyfer. Ta reda på hur språket är 
uppbyggt och hur det dechiffrerades, alltså hur man lyckades tyda det, i början av 1800-talet. 
Avsluta med att skriva ditt namn på hieroglyfer! 
Ledtrådar: Jean François Champollion, Rosettastenen  
 

C. Ta reda på lite mer om vardagligt liv i Egypten och hur det kunde vara. 
Ledtråd: Merers dagbok 

 

Fler UR-program om högkulturer 

Fatta historia: Flodkulturer 
UR Samtiden - Stenbrytning för faraon  
UR Samtiden - Vad gömmer sig under ytan?  
UR Samtiden - De dödas rike  
UR Samtiden är främst tänkta för en vuxen publik, men du som lärare kan välja att visa klipp ur dessa program eller låta 
elever titta själva enskilt eller i grupper när de arbetar med fördjupningsuppgifterna. Du kan också använda dem för egen 
fortbildning.  
 

  

https://urplay.se/program/207588-fatta-historia-flodkulturer
https://urplay.se/program/221845-ur-samtiden-humanist-och-teologdagarna-2021-stenbrytning-for-faraon
https://urplay.se/program/221814-ur-samtiden-humanist-och-teologdagarna-2021-vad-gommer-sig-under-ytan
https://urplay.se/program/221785-ur-samtiden-humanist-och-teologdagarna-2021-i-de-dodas-rike
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Avsnitt 2 - Europeisk kolonisation 

 

I samband med de europeiska upptäcktsresorna på 1400- och 1500-talen började europeiska länder 
kolonisera stora delar av världen. Men var Sverige verkligen så oskyldigt kring koloniseringen som ofta 
görs gällande? Resan går till Sápmi och tar upp vad som hände där både på 1600-talet och runt sekelskiftet 
1800–1900. Vi får veta mer om hur Sverige tog över samernas landområden på 1600-talet och om 
tvångsförflyttningarna på 1900-talet.  

Viktiga ord och begrepp 

ekonomisk kolonialism, intellektuell kolonialism, imperialism, slavhandel, Sápmi, samer, 
ursprungsbefolkning, urfolk, nationell minoritet, tvångsomflyttning, sameskola 

Vad minns du från programmet? 

1) När och hur påbörjades Europas kolonialisering av världen? Vilka länder i Europa var inblandade och 
vilka områden koloniserades? 

2) Kolonialiseringen innebar också slavhandel.  
a) Vilka länder var det som främst drev slavhandel?  
b) Vad fick slavarna arbeta med och vart fördes de?  
c) Ungefär hur många slavar fanns det totalt under kolonialismen?  

3) Vad innebär begreppet ekonomisk kolonialism? 
4) Vad innebär begreppet intellektuell kolonialism? 
5) Vad innebär begreppet imperialism? 
6) Vad är Sápmi? Vilka områden omfattar det? 
7) På vilka sätt påverkades samerna och deras liv av unionsupplösningen mellan Sverige och Norge? 
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Diskutera tillsammans 

• På vilka sätt blev samerna utsatta för såväl ekonomisk som intellektuell kolonialism?  
• Fundera över varför Sverige inte är känd som en kolonialmakt, trots att vi koloniserade Sápmi.  
• Googla ordet kolonialism.  

- Ge exempel på länder som koloniserade andra områden. Är det några länder som du kände till 
sedan tidigare? Några som du inte kände till? Fundera på varför vissa kolonialmakter är mer kända 
än andra.  
- Ge exempel på områden och länder som koloniserades. Vad det några du inte kände till sedan 
tidigare? Vad kan det bero på?  
Det kan finnas flera olika förklaringar.  

Arbeta vidare 

A. Jokkmokks marknad är en årlig vintermarknad som startade redan 1605. Vilka var orsakerna 
bakom att den startades? Vilka blev konsekvenserna? Hur fungerar detta idag? 
 

B. Samerna är Europas enda, av FN, erkända urfolk.  
a. Vad är ett urfolk? Vilka andra urfolk finns i världen?  
b. Samerna är också en nationell minoritet. Vad innebär det? Vilka andra nationella 

minoriteter finns det i Sverige? 
 

C. Det pågår fortfarande en slags ekonomisk kolonialism i Sápmi eftersom man bland annat är oense 
om rätten att utvinna naturtillgångar och rätten att nyttja mark och vatten för till exempel 
renarna. Ta reda på mer om något sådant rättsfall och hur det föll ut. 
Ledtrådar: Girjasmålet, gruvbrytning i Kallak, Skattefjällsmålet, Nordmalingmålet  
 

D. Välj en land som tidigare varit en koloni och ta reda på mer om dess historia. Försök sedan att 
jämföra det landet med vad du fått reda på om Sápmis koloniala historia. Vilka likheter och 
skillnader hittar du?  

 

Fler UR-program om kolonialism och slaveri 

Fejkskolan – Eldorado, jakten på guldet 
Kunskapsverket historia: Slaveriet i USA - Harriet Tubman 

Fler UR-program om samer 

Samernas tid  
Min samiska historia  
Kunskapsverket historia: Samernas historia 
Jakten på språket  
 

https://urplay.se/program/211057-fejkskolan-eldorado-jakten-pa-guldet
https://urplay.se/program/218624-kunskapsverket-historia-slaveriet-i-usa-harriet-tubman
https://urplay.se/serie/203240-samernas-tid
https://urplay.se/serie/204020-min-samiska-historia
https://urplay.se/program/218607-kunskapsverket-historia-samernas-historia
https://urplay.se/serie/155348-jakten-pa-spraket
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Avsnitt 3 - Vetenskap och religion 

Kyrkan hade en ohotad position både hos människa och samhälle fram till att vetenskapen började ta 
plats. Avsnittet tar reda på vad som händer när det man tidigare så blint har litat på inte längre är den enda 
sanningen och hur vetenskapliga framsteg ger nya tankar om livet och verkligheten – och hur det påverkar 
människor.  

Viktiga ord och begrepp 

forskning, experiment, förnuft, heliocentrisk världsbild, gravitation, upplysning, filosofi, boktryckarkonst, 
evolutionsteori, sekularisering, åsikts- och religionsfrihet 

Vad minns du från programmet? 
1. Vad innebar den vetenskapliga revolutionen? Vad var nytt i hur man tänkte och arbetade?  
2. Galileo Galilei menade att den heliocentriska världsbilden, som även tidigare hade föreslagits av 

andra vetenskapsmän i ett par tusen år, var den korrekta. Vad är det för typ av världsbild? Hur 
ställde sig kyrkan och kristendomen till denna världsbild? Varför? 

3. Utifrån Martin Luthers Lilla Katekes höll kyrkans präster husförhör. Vad innehöll den Lilla 
Katekesen? Varför höll man husförhör? Hur gick det till? Vad hände om man inte klarade 
husförhöret? Vilka blev konsekvenserna på lång sikt för vanliga människor i Sverige, vare sig de 
klarade husförhöret eller inte? 

4. En period under 1700-talet kallades för upplysningstiden. Vad hände då? Varför kallades den just 
så? 

5. Vad innebär evolutionsteorin? Vem kom med den teorin? Vilka reaktioner mötte den teorin?  
6. Vad innebär begreppet sekularisering?  
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Diskutera tillsammans 

• Franska revolutionens slagord var frihet, jämlikhet och broderskap. Varför ansågs dessa tankar så 
enormt nya och revolutionerande? Hur såg samhället och maktfördelningen ut under den här 
tiden?    

• Idag finns det människor som inte tror på vetenskap och det finns många konspirationsteorier på 
internet. Varför är det så? Och vilka konsekvenser kan det få? Fundera tillsammans.  

Arbeta vidare 
A. Välj en person från den här tiden och ta reda på mer om den personens upptäckter, tankar eller 

uppfinningar. Hur förändrades livet för människor genom dessa nyheter och vilka konsekvenser 
fick det? 
Exempel: Galilei, Newton, Linné, Celsius, Darwin, Rousseau, Jenner 
 

B. Vilka kvinnliga uppfinnare fanns det under perioden 1600–1800-talen? Vilka typer av 
uppfinningar uppfann de? Vilka är orsakerna till att vi känner till så få kvinnliga uppfinnare från 
den här tiden?  
 

C. Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 är världens äldsta. Vad innehöll den? Hur 
förändrades människors liv av den? 

Fler UR-program om upplysningen och den vetenskapliga revolutionen 

Max 1800-tal  
Fatta historia: Upplysningen 
Kunskapsverket historia: Marie Antoinette 
Historia förklarad: Frihetstiden 
Historia förklarad: Franska revolutionen 
Bilderna som förändrade vetenskapen - Kopernikus världsbild  
Bilderna som förändrade vetenskapen - Darwin’s tree of life  
 

  

https://urplay.se/serie/150519-max-1800-tal
https://urplay.se/program/207592-fatta-historia-upplysningen
https://urplay.se/program/218609-kunskapsverket-historia-marie-antoinette
https://urplay.se/program/221734-historia-forklarad-frihetstiden
https://urplay.se/program/219630-historia-forklarad-franska-revolutionen
https://urplay.se/program/181813-bilderna-som-forandrade-vetenskapen-kopernikus-varldsbild
https://urplay.se/program/182054-bilderna-som-forandrade-vetenskapen-darwin-s-tree-of-life
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Avsnitt 4 - Industrialiseringen 

Samtidigt som industrialiseringen med nya industrier, maskiner och uppfinningar ledde till en 
blomstrande ekonomi, så var barnarbetet som mest utbrett. Barn arbetade långa dagar, skilda från sina 
föräldrar och med farliga arbetsuppgifter och kom ofta hem till ett trångt och smutsigt hem utan tid för 
lek. Vi får veta mer om hur den industriella revolutionen tog fart och hur den ledde till att socialismen så 
småningom växte sig stark. 

Viktiga ord och begrepp 

urbanisering, spinning Jenny, ångmaskin, råvaruexport, nödbostad, folkskolestadgan, skolplikt, 
klasskillnader, fackförbund, arbetsgivarförening, socialism, barnkonventionen 

Vad minns du från programmet? 
1. Vad innebär den industriella revolutionen? Hur gick den till? 
2. När tog industrialiseringen fart i Sverige? 
3. Vilken typ av industrier och fabriker var viktiga i Sverige? 
4. Varför var det så omfattande med barnarbete? Vad arbetade barn med? Hur var 

arbetsförhållandena? 
5. Vad innebar industrialismens andra fas? Vilka delar utvecklades? 
6. När den svenska ekonomin blomstrade fick det konsekvenser för människor. Nämn några. 
7. Vad är en nödbostad? Var och varför byggdes de? Hur såg de ut? Hur hänger det ihop med 

urbanisering?  
8. Vad innebär folkskolestadgan och skolplikten? 
9. Fabriksarbetares förhållanden förbättrades mot slutet av 1800-talet, på vilka sätt? Hur kunde det 

ske? 
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Diskutera tillsammans 
• Under 1800-talet var klasskillnaderna stora i Sverige. Fundera över hur livet då kunde skilja sig för 

människor som tillhörde olika samhällsklasser, men som bodde i samma stad.  

Arbeta vidare 
A. På vilka sätt förändrades barns liv genom folkskolestadgan och skolpliktens införande? Hur hade 

barnen det i skolan? 
 

B. 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. På vilka sätt skyddar barnkonventionen barn? Hur ser 
det ut med barnarbete i världen? Var finns det fortfarande kvar? Varför? 
 

C. Socialism nämns i programmet. Förklara vad den ideologin står för. Ta reda på mer i andra källor, 
till exempel din lärobok. Andra ideologier som uppkom under industrialismen är konservatism 
och liberalism. Ta reda på vad dessa står för.  
 

Fler UR-program om industrialismen 

Fatta historia: Från frihetstid till industrialism  
Kunskapsverket historia: Alfred Nobel 
Max 1800-tal  
Historia förklarad: Industriella revolutionen  
När barnet blev barn: Det arbetande barnet  
Hälsning från framtiden: Alvars historia 1910  
 

  

https://urplay.se/program/207595-fatta-historia-frihetstid-till-industrialism
https://urplay.se/program/218632-kunskapsverket-historia-alfred-nobel
https://urplay.se/serie/150519-max-1800-tal
https://urplay.se/program/219633-historia-forklarad-industriella-revolutionen
https://urplay.se/program/169744-nar-barnet-blev-barn-det-arbetande-barnet
https://urplay.se/program/214488-halsning-till-framtiden-alvars-historia-1910
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Avsnitt 5 - Första världskriget 

När Storbritanniens män drog ut i krig hamnade kvinnorna i en helt ny samhällsposition. Avsnittet tar 
upp hur kvinnorna fyllde männens platser på arbetsmarknaden och hur det skapades en stark gemenskap 
som kom att bli viktig för den framtida kvinnokampen. Vi får också en sammanfattning av första 
världskriget, från utbrott till krigsslut. 

Viktiga ord och begrepp 

pakt, allians, skyttegrav, fredsavtal, ransonering, suffragett, patriotism, kvinnokamp  

Vad minns du från programmet? 
1. Vilka var allianserna i Europa och hur kunde de leda till att kriget bröt ut så snabbt? 
2. Vad var västfronten? Varför grävde man skyttegravar där? Hur fungerade de och vilka resultat 

uppnåddes? 
3. Varför gick USA med i första världskriget? 
4. Hur slutade första världskriget? Berätta om fredsfördraget.  
5. Hur såg kvinnors liv i Storbritannien ut i början av 1900-talet? Vilka var deras uppgifter? Hur var 

kvinnosynen i Storbritannien under denna tid?  
6. Vad var “Order of the white feathers” för något? 
7. När männen gick ut i krig, vad gjorde kvinnorna då? 
8. Vad hände med kvinnokampen i Storbritannien när kriget bröt ut? 
9. Trots att Sverige inte var med i kriget så var utvecklingen för kvinnlig rösträtt och jämställdhet 

likartad i Sverige. Hur kan det komma sig?  
10. Vad gjorde kvinnorna i Sverige under kriget?  
11. Vad hände när männen kom hem till Storbritannien igen efter kriget? Hur blev det för kvinnorna 

då? 



En annan sida av historien, lärarhandledning  

16 
 

 
Diskutera tillsammans 

• Skulle införandet av kvinnlig rösträtt ha dröjt längre om det inte varit krig? Skulle kampen för 
jämställdhet ha gått långsammare? Varför/varför inte? Förklara hur ni tänker.  

• Första världskriget var centrerat till Europa. Ändå kallas det för ett världskrig. Varför då? Fundera 
först själva, ta sedan reda på mer tillsammans.  

Arbeta vidare 
A. Vilka var suffragetterna i Storbritannien? Hur arbetade de före kriget? Vad hände under kriget? 

Vilka resultat uppnåddes efter kriget? Varför? 
 

B. 2021 fyllde kvinnlig rösträtt 100 år i Sverige. Hur såg kampen för rösträtt ut i Sverige? Hur hänger 
den ihop med andra länders utveckling och med första världskriget?  
 

C. Under första världskriget användes nya vapen och krigsföringen var annorlunda mot tidigare. Ta 
reda på mer om de vapen som användes och vilka konsekvenser den nya krigsföringen fick.  
 

D. Det fanns faktiskt en hel del kvinnor som var soldater under första världskriget, till exempel i 
Sovjetunionen. Ta reda på mer om det.  
Ledtrådar: kvinnobataljonerna, Maria Bochkareva, Flora Sandes 
 

Fler UR-program om första världskriget 

Fatta historia: Första världskriget  
Nationen: Skitåret 1917 
Kunskapsverket historia: Skotten i Sarajevo 

Fler UR-program om kvinnlig rösträtt 

Historia förklarad: Sveriges demokratisering 
Rösträtt för kvinnor 100 år  
Svensk demokrati 100 år: Rösträtt  
Kunskapsverket historia: Elin Wägner  
UR Samtiden: Emmeline Pankhursts brev till AGA  
UR Samtiden: Gulli Petrini  
Tänka mot strömmen: Fredrika Bremer  
Tänka mot strömmen: Elin Wägner  
Tänka mot strömmen: Agusta Tonning  
Tänka mot strömmen: Emilie Rathou  
UR Samtiden och Tänka mot strömmen är främst tänkta för en vuxen publik, men du som lärare kan välja att visa klipp ur 
dessa program eller låta elever titta själva enskilt eller i grupper när de arbetar med fördjupningsuppgifterna. Du kan också 
använda dem för egen fortbildning.  
 

  

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Bochkareva&action=edit&redlink=1
https://urplay.se/program/207593-fatta-historia-forsta-varldskriget
https://urplay.se/program/199001-nationen-skitaret-1917
https://urplay.se/program/218625-kunskapsverket-historia-skotten-i-sarajevo
https://urplay.se/program/219629-historia-forklarad-sveriges-demokratisering
https://urplay.se/program/211262-rostratt-for-kvinnor-100-ar
https://urplay.se/program/221674-svensk-demokrati-100-ar-rostratt
https://urplay.se/program/218616-kunskapsverket-historia-elin-wagner
https://urplay.se/program/222803-ur-samtiden-berattelser-ur-svensk-naringslivshistoria-emmeline-pankhursts-brev-till-aga
https://urplay.se/program/220004-ur-samtiden-lansmuseerna-berattar-gulli-petrini
https://urplay.se/program/212747-bildningsbyran-tanka-mot-strommen-fredrika-bremer-nar-kvinnan-blev-myndig
https://urplay.se/program/220436-bildningsbyran-tanka-mot-strommen-elin-wagner-100-ar-fore-sin-tid
https://urplay.se/program/220441-bildningsbyran-tanka-mot-strommen-augusta-tonning-rostrattskampe
https://urplay.se/program/220440-bildningsbyran-tanka-mot-strommen-emilie-rathou-nykterhet-och-demokrati
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Avsnitt 6 - Andra världskriget 

Utan hjälp från de länder som de europeiska stormakterna hade koloniserat hade förmodligen andra 
världskrigets historia sett annorlunda ut. Men hur var det för de soldater som fick lämna sina familjer på 
andra sidan jorden för att kriga för ett land som behandlade dem illa? Dessutom utan vare sig lämplig 
utrustning eller bra kläder. Vi får också en genomgång av hur andra världskriget började, hur det fortskred 
och hur det gick till slut. 

Viktiga ord och begrepp 

pakter, kapprustning, kolonier, rasism, blixtkrig, blitzen, koncentrationsläger, Förintelsen 

Vad minns du från programmet? 
1. Fredsavtalet efter första världskriget undertecknades i Versailles 1919. Vad innehöll det? Vilka 

konsekvenser fick det? 
2. Hur startade andra världskriget? 
3. Vilka var pakterna i andra världskriget? Varför bildade man pakter? 
4. Vad var kris-mat för något? Ge exempel på vad man kunde äta under kriget. Varför gjorde man 

det? 
5. De koloniala soldaterna kallades för de bortglömda soldaterna. Varför då? Var kom de ifrån? Hur 

gick rekryteringen av dem till? 
6. Hur hade de koloniala soldaterna det under kriget? Hur såg deras utrustning ut jämfört med till 

exempel de brittiska soldaternas?  
7. Hur och varför kom USA med i kriget? 
8. Vilket var det avgörande slaget i slutet av kriget? 
9. Hur slutade kriget? 
10. Vad är koncentrationsläger? Vad hände där? 
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Diskutera tillsammans  

• Varför tror ni att de koloniala soldaterna hade sämre utrustning? Vad visar det hur man såg på 
deras människovärde? Hur såg man på den koloni som de kom ifrån?  

• Många känner inte till att soldater från kolonier stred i båda världskrigen. Kände ni till det? Varför 
tror ni att det är ett mindre känt faktum?  

Arbeta vidare 
A. Vilken betydelse hade de koloniala soldaterna för krigets utgång? Vad hände med dem efter 

kriget? Ta reda på vad som hände efter andra världskriget i till exempel Indien, Somalia, Senegal, 
Nigeria eller Burma och vilka konsekvenserna blev för dessa länder på kort och på lång sikt. 
 

Fler UR-program om andra världskriget 

Ramp om historia: Nazismen i Sverige under andra världskriget  
Fatta historia: Andra världskriget  
Barnen som överlevde förintelsen 
UR Samtiden - Förintelsens överlevande berättar 
Kunskapsverket historia: Anne Frank 
 
 
 

  

https://urplay.se/program/101662-ramp-om-historia-nazismen-i-sverige-under-andra-varldskriget
https://urplay.se/program/207596-fatta-historia-andra-varldskriget
https://urplay.se/serie/198354-barnen-som-overlevde-forintelsen
https://urplay.se/serie/187027-ur-samtiden-forintelsens-overlevande-berattar
https://urplay.se/program/218618-kunskapsverket-historia-anne-frank
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Avsnitt 7 - Demokrati och välfärd 

Visionen om folkhemmet innebar att Sverige skulle bli ett land där alla var inkluderade och levde jämlikt. 
Riktigt så blev det inte för de som tillhörde de så kallade undantagsgrupperna. Avsnittet tar upp hur 
hbtqi-personers situation såg ut under den här tiden men även hur Sveriges syn på demokrati och välfärd 
förändras, från det vi fick allmän och lika rösträtt fram tills idag. 

Viktiga ord och begrepp 

folkhem, hbtqi, diskriminering, undantagsmänniska, kastrering, välfärdssamhälle, miljonprogrammet, 
rekordår, ideal, normer, heteronormen, oljekrisen 

Vad minns du från programmet? 
1. Vad var Folkhemstalet för något? När och vem framförde det? Vad handlade det om? 
2. Vad är ett välfärdssamhälle?  
3. Vilka förändringar skedde i Sverige i samband med att välfärdssamhället byggdes upp? 
4. Vad var rekordåren i Sverige?  
5. Vad var miljonprogrammet för något? Vilka ideal låg bakom det programmet? 
6. Vilka grupper exkluderades från välfärdssamhället i Sverige under 1900-talet? Varför? 
7. Vad innebär begreppet undantagsmänniska? 
8. Vad står hbtqi för? 
9. Vad är heteronormen för något?  

Diskutera tillsammans 
• Hur kan det komma sig att ett samhälle gör skillnad mellan människor? Vilka av de mänskliga 

rättigheterna efterföljdes inte för HBTQI-personer i folkhemmets Sverige?  
• Finns det grupper som hamnar utanför i dagens Sverige? Vilka? Varför?  
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Arbeta vidare 

A. Det finns några viktiga årtal i Sveriges historia om HBTQI-personers rättigheter. Vad hände år 
1944, 1979, 1995, 2003, 2009 och 2013? Reflektera över de fakta ni kommit fram till.  
 

B. Vilka andra undantagsgrupper fanns det i Sverige under 1900-talet? Ta reda på mer om det.  
 

Fler UR-program om folkhemmet 

Ramp om historia: Folkhemmets baksida  
Fatta historia: Efterkrigstiden  
Nationen: Ortens historia  
Byggnaderna som förändrade staden: Boende för många  

Fler UR-program om HBTQI 

Ursprunget till Pride  
Perspektiv på världen: Hbtq  
Ramp om historia: Kriminell kärlek  
Tack gud jag är homo  
Kunskapsverket historia: Stonewall 
Svensk demokrati 100 år: HBTQ 
 

  

https://urplay.se/program/101665-ramp-om-historia-folkhemmets-baksida
https://urplay.se/program/207597-fatta-historia-efterkrigstiden
https://urplay.se/program/199005-nationen-ortens-historia
https://urplay.se/program/213030-byggnaderna-som-forandrade-staden-boende-for-manga
https://urplay.se/program/216208-ursprunget-till-pride
https://urplay.se/program/206547-perspektiv-pa-varlden-hbtq
https://urplay.se/program/101663-ramp-om-historia-kriminell-karlek
https://urplay.se/serie/219288-tack-gud-jag-ar-homo
https://urplay.se/program/218612-kunskapsverket-historia-stonewall
https://urplay.se/program/221666-svensk-demokrati-100-ar-hbtq
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Avsnitt 8 - Kalla kriget 

 
Under kalla kriget tävlade supermakterna Sovjetunionen och USA om att bli störst och mäktigast, både på 
jorden och i rymden. Avsnittet går igenom kalla kriget från start till slut. Men medan stormakterna 
kapprustade hade ländernas ungdomar ett annat fokus. Den sovjetiska subkulturen "stilyaga" provocerade 
alla auktoriteter och ansågs vara en fara för den sovjetiska ideologin och unga amerikaner engagerade sig 
för att undvika ännu ett världskrig.   

Viktiga ord och begrepp 

kalla kriget, kärnvapen, atombomb, järnridån, stormakter, ungdomskultur, tonåring, stilyaga, 
fartovschiki, aktivism, glasnost, perestrojka 

Vad minns du från programmet?  
1. Vad var det kalla kriget? 
2. Vad var järnridån? 
3. Vilka var stormakterna under perioden för kalla kriget? 
4. Även om USA och Sovjetunionen inte kom i direkt krig med varandra så förekom det ändå en del 

krig och konflikter. Ge exempel på några av dem. På vilka vis var Sovjetunionen och USA ändå 
inblandade i dessa? 

5. Varför misslyckas FN:s säkerhetsråd med att stoppa dessa krig och konflikter? 
6. När tar det kalla kriget slut? Hur gick det till? 
7. Vilka var stilyagas i Sovjetunionen? Vad ville de visa och påverka? Hur utövade de sin kultur? 

Varför var de så provocerande för den sovjetiska regimen? 
8. Begreppen tonåring och ungdomskultur börjar användas under efterkrigstiden. Vad innebär 

begreppen? Vad karaktäriserar dessa grupper? Hur hade det varit tidigare? 
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9. Hur yttrar sig ungdomskulturen i USA? Vad engagerar många av dem sig i? 

Diskutera tillsammans 

• Varför tror ni att stilyagas är ett så okänt begrepp i västvärlden? 
• Hur tror ni att perioden 1945–1989 beskrivs i en amerikansk lärobok? Och i en rysk? Tror ni att 

det är några skillnader i vad som tas upp och hur? Vad? Varför?  

Arbeta vidare 

A. Välj en historisk eller nutida ungdoms- eller subkultur. Vad står de för? Vad vill de påverka? Hur 
utövar de sin kultur? 
 

B. Hur märks kalla kriget i filmer och musik? Vilka är till exempel onda i amerikanska actionfilmer 
från 1980-talet? 
Ledtrådar: James Bond, Rambo, Indiana Jones, Stålmannen, 99 luftballoons, Die mauer, Winds 
of change  
 

Fler UR-program om kalla kriget 

Fatta historia: Efterkrigstiden  
Ramp om historia: Bakom järnridån  
Ramp om historia: Sverige under kalla kriget 
Kunskapsverket historia: Berlinmuren  
Fejkskolan: Den döda pojken - om personer som propaganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rättelse 
03.31 Här säger Özz kärnkraft, men det korrekta ska vara  kärnvapen.   

https://urplay.se/program/207597-fatta-historia-efterkrigstiden
https://urplay.se/program/101667-ramp-om-historia-bakom-jarnridan
https://urplay.se/program/101668-ramp-om-historia-sverige-under-kalla-kriget
https://urplay.se/program/218619-kunskapsverket-historia-berlinmuren
https://urplay.se/program/208628-fejkskolan-den-doda-pojken-om-personer-som-propaganda
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Lärarhandledningen är skriven av Anna Holmlin Nilsson 
 

 

Kopplingar till kursplanen i historia, åk 7–9, Lgr22 

 
Syfte 
Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla: 

• kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och 
långa historiska linjer,  

• förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa 

• förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.  
Centralt innehåll, åk7-9 

• Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala 
handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. 

• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor 
och miljö.  

• De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och 
Gulag. Människors motstånd mot förtryck.  

• Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Kontinuitet och förändring i synen på kön, 
jämställdhet och sexualitet.  

• Kalla krigets konflikter samt nya maktförhållanden och utmaningar i världen efter det kalla krigets slut.  

• Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas 
relevans utifrån historiska frågor.  

• Analys av historiebruk kopplat till tidsperioderna. 

• Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring levnadsvillkor, migration och makt.  

 

 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt 
anges. Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När 
lärarhandledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas. 
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver 
av hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en 
elevportal eller liknande, eller visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder 
lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om 
lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara 
använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är (UR och/eller 
annat namn, som framgår i lärarhandledningen). 
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